
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, 

referitor la delegarea unor judecători pentru participare la deschiderea Anului judiciar 

2018 şi seminarul judiciar “Autoritatea sistemului judecătoresc” 

16 ianuarie 2018                                                                                    mun. Chişinău 

 nr. 32/1 

  Examinînd demersul preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Mihai 

Poalelungi, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la deschiderea 

Anului judiciar 2018 şi la seminarul judiciar “Autoritatea stemului judecătoresc, care 

va avea loc în perioada 24 - 27 ianuarie 2018, la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului, luînd act de informația Preşedintelui CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul preşedintelui Curţii 

Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, referitor la delegarea unor judecători pentru 

participare la deschiderea Anului judiciar 2018 şi la seminarul judiciar “Autoritatea 

sistemului judecătoresc”. 

Evenimentul preconizat va avea loc în perioada 24 - 27 ianuarie 2018, 

Strasbourg, Franţa, conform invitaţiei dlui Guido Raimondi, Preşedinte al Curţii 

Europene a Drepturilor Omului. 

În acest context, pentru participare la evenimentele sus-nominalizate s-a 

solicitat delegarea dlor Mihai Poalelungi – preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie şi 

dlui Iurie Bejenaru – judecător la Colegiul civil, comercial şi de contencios 

administrativ, Curtea Supremă de Justiţie.  

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 lit. c
2
) din Legea nr. 947 din 19 iulie 

1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM deleagă judecătorii 

pentru participare la seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în interes 

de serviciu. 

Astfel, analizînd demersul menţionat şi luînd în considerare ponderea tematicii 

evenimentului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună 

acceptarea demersului preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, 

delegarea judecătorilor nominalizaţi pentru participare la evenimentul preconizat. 

În contextul celor relatate, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, în temeiul 

prevederilor art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersul preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Mihai 

Poalelungi, referitor la delegarea unor judecători pentru participarea la deschiderea 

Anului judiciar 2018 şi la seminarul judiciar “Autoritatea sistemului judecătoresc”. 

2. Se autorizează delegarea Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Mihail 

Poalelungi şi judecătorului Iurie Bejenaru, de la Colegiul civil, comercial şi de 

contencios administrativ pentru participare la deschiderea Anului judiciar 2018 şi la  

 



 

seminarul judiciar “Autoritatea sistemului judecătoresc”, ce se va desfășura în 

perioada 24 - 27 ianuarie 2018 la Strasbourg, Franţa. 

 3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană 

interesată în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se referă la 

procedura de emitere/adoptare.  

4. Prezenta Hotărâre se remite Curţii Supreme de Justiţie și se publică pe 

pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).  

 
Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 


